
1. Mieke Damsma
lijsttrekker D66 Maastricht

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Café Forum heeft de 
afdeling D66 Maastricht-Heuvelland de lijsttrekkers 
bekendgemaakt, die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
de lijst in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en 
Valkenburg zullen aanvoeren.

Mieke Damsma zal net als in 2010 de lijst van D66 in Maastricht 
aanvoeren. De huidige wethouder van onder meer 
volksgezondheid, onderwijs en welzijn behaalde de meeste 
stemmen.

Ook de lijsttrekkers in de buurgemeentes zijn bekendgemaakt: in 
Eijsden-Margraten zal Franklin Boon de lijst van D66 aanvoeren 
en in Valkenburg aan de Geul wordt Lloyd Wagemans lijsttrekker. 
D66 doet in deze gemeentes als zelfstandige partij mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

2. Grenzeloos 2018

Met verbazing neemt D66 kennis van de opinies waarom 
Maastricht geen culturele hoofdstad 2018 is geworden. Wijsheid 
achteraf en soms onnavolgbaar. Het accent op Europa was en is 
uniek en terecht. Het is blijkbaar trendy om je tegen Europa af te 
zetten. D66 vindt het jammer dat Maastricht geen Culturele 
hoofdstad 2018 wordt.

Er zijn twee opties: overgaan tot de orde van de dag of ervoor 
kiezen om te blijven investeren in de versterking van de 
Euregionale samenwerking. De aanpak zou breder kunnen zijn 
dan enkel cultuur. Te denken valt aan: het wegnemen 
belemmeringen Euregionale arbeidsmarkt, het presenteren van 
de Euregio als één gebied aan de toeristen zodat het interessant 
is en blijft voor meerdaags verblijfstoerisme, het stimuleren 
meertaligheid op de basisschool (Frans en Duits naast het 
Nederlands), het stimuleren van de samenwerking in het 
onderwijs in de Euregio en het verbeteren van het openbaar 
vervoer in de Euregio.

De nadruk moet komen te liggen op het economisch belang van 
de samenwerking. Dat soort initiatieven leveren banen en 
inkomsten op. Cultuur kan die economische samenwerking 
bevorderen en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze regio. 
D66 is voorstander van het uitgaan van eigen kracht en het 
realiseren van ‘Grenzeloos 2018′.
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3. D66 wil referendum over 
drugsoverlast

D66 wil samen met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 
een referendum houden over de aanpak van de toegenomen 
drugsoverlast. Meer specifiek wil D66 een referendum over het 
ingezetenencriterium (het weren van buitenlandse bezoekers in 
coffeeshops). D66 komt met dit voorstel, omdat er een patstelling 
ontstaat nu uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de 
inwoners na de invoering van het ingezetenencriterium te maken 
heeft met drugsoverlast. Een meerderheid van de gemeenteraad, 
waaronder ook D66 heeft al aangegeven het 
ingezetenencriterium niet te willen, maar de Burgemeester heeft 
hierin een eigen bevoegdheid en kan dit dus toch eisen van de 
coffeeshops. Burgemeester Hoes heeft inmiddels laten weten 
aan het ingezetenencriterium vast te houden, ook als een deel 
van de coffeeshops naar de randen van de stad verhuist.

D66 verwijst naar het regeerakkoord. Daarin staat dat 
"handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg 
met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt 
aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat 
er sprake is van lokaal maatwerk." Van dat lokale maatwerk is nu 
geen sprake, stelt D66. "Of het zou moeten zijn dat wij zoals als 
enige gemeente een zeer streng handhavingsbeleid voeren. Dat 
leidt tot meer illegaliteit en meer drugsoverlast. Wij constateren 
dat voor de invoering van het ingezetenencriterium de overlast 
beduidend minder was," aldus D66-fractievoorzitter Bert Jongen.

D66 zal het voorstel om een referendum te houden aan de 
gemeenteraad voorleggen.

4. Stemtent: “Ik maak mij zorgen over 
de luchtkwaliteit”

Op zaterdag 5 oktober staat onze Stemtent op Plein 1992 met de 
stelling: “Ik maak mij zorgen over de luchtkwaliteit”. 

Geregeld duiken in het nieuws berichten op over de al dan niet 
slechte luchtkwaliteit in Maastricht. Zo was er de discussie over 
filters in de A2-tunnel en meer recentelijk, het vrijgeven van de 
cijfers van de luchtkwaliteitsmetingen in Maastricht. Uit deze 
cijfers bleek dat de lucht in Maastricht op vrijwel alle plaatsen aan 
de normen voldeed. D66 is benieuwd of u daardoor gerustgesteld 
bent, of juist niet. Daarnaast is D66 benieuwd wat u denkt dat de 
gemeente kan doen aan een verbetering de luchtkwaliteit.

Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan 
tussen 12.00 en 16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht 
u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit willen brengen, 
dan kunt u terecht op www.d66maastricht.nl/stemtent.
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5. Kandidaatstelling lijst 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De termijn voor de kandidaatstelling is met een maand verlengd 
tot 4 oktober aanstaande. Natuurlijk wil D66 met een duidelijk 
geprofileerde lijst, gevuld met aansprekende kandidaten zoveel 
mogelijk stemmen vergaren. Daarvoor is het nodig dat we ons 
ledenbestand breed laten zien. Uw aanmelding voor de lijst is in 
elk geval een duidelijk statement en maakt D66 herkenbaar in 
alle wijken. 

Aanmelding betekent niet dat u direct in de gemeenteraad zult 
komen; van de lijst van vijftig kandidaten in Maastricht hopen we 
dat de eerste tien een vertegenwoordigende functie als 
gemeenteraadslid of wethouder krijgen. Toch is het hard nodig 
om de lijst zo compleet mogelijk te maken en zo verschillende 
doelgroepen en kiezers aan te spreken.

Wij adviseren u om u te kandideren als 'verkiesbaar', echter uw 
aanmelding kan ook voor een onverkiesbare plaats zijn; ook aan 
deze 'stemmentrekkers' hebben we grote behoefte. Na de 
verkiezingen worden ook de commissielidmaatschappen en de 
burger niet-raadslid posities verdeeld; bij voorkeur worden deze 
plaatsen ingenomen door mensen die op de lijst staan.

Bestuur en fractie voeren een actief beleid om alle leden hierover 
te benaderen. Naast deze email kunt u ook een telefoontje van 
een fractie- of bestuurslid verwachten. Kortom: meld u aan als u 
dat nog niet gedaan heeft! De formulieren zijn verkrijgbaar via 
een mail naar avc.d66@gmail.com.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op 

www.d66maastricht.nl
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